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DE WAARDERING VOOR HET WERK VAN 
JOSEPH CUYPERS IN HEEMSTEDE 
 

 

Frontafbeelding. Het raadhuis van Heemstede van Joseph Cuypers, Jan Stuyt en gemeentearchitect J.Th.A. Etmans. Hoewel 
de bouw niet in dit artikel wordt behandeld, heeft Joseph Cuypers hier wel veel gewerkt ten behoeve van de wijzigingen op 
de uitbreidingsplannen, als esthetisch adviseur en later als lid van de schoonheidscommissie. Herkomst Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek. 

 

Een onderzoek naar de waardering voor het werk van Joseph Cuypers in 
Heemstede bij de uitvoering van het uitbreidingsplan, de bouw van de kerk 
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart en de Algemene Begraafplaats 
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Afbeelding 1. Uitsnede uit het Uitbreidingsplan van Joseph Cuypers en Jan Stuyt uit 1908-1909.  
Herkomst Noord-Hollands Archief, bestemmingsplannen Heemstede.  
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KORTE INTRODUCTIE OP JOSEPH CUYPERS EN ZIJN ZOON PIERRE  
Na vroege jeugdjaren in Roermond verhuisde Joseph op vierjarige leeftijd in 1865 met zijn vader, de 
beroemde P.J.H. (Pierre sr) Cuypers, en zijn moeder mee naar Amsterdam. Na de lagere school ging hij naar 
het internaat Rolduc in Kerkrade, en vervolgens genoot hij zijn opleiding aan de Polytechnische School in 
Delft, waar hij afstudeerde als bouwkundig en civiel ingenieur. 1 Na beëindiging van zijn studie in 1883 trad 
hij in 1885 bij zijn vader in dienst. In 1890 werkte hij aan de eerste van zijn ongeveer 150 kerkontwerpen, de 
kerk H. Urbanus in Nes aan de Amstel. Pierre sr. en Joseph en later ook Jan Stuyt verenigden zich 1899 als 
compagnons, maar Joseph kreeg daarvoor al de opdracht zijn opus magnum te bouwen, de Nieuwe Bavo in 
Haarlem.2 Na een vruchtbare periode waarin talloze kerken, scholen en instituten tot stand kwamen, trad Jan 
Stuyt uit de vennootschap en vestigde zich als zelfstandig architect. De verhouding tussen Jan Stuyt en 
Joseph Cuypers bleef uitstekend tot het overlijden van Stuyt in 1934. Joseph verhuisde in 1915 van 
Amsterdam naar Roermond. Vanaf 1920 werd zoon Pierre, geboren 1891, medecompagnon. Pierre leidde 
het kantoor in Amsterdam, Joseph dat in Roermond.3 Pierre sr. overleed in 1921, waarna Joseph en Pierre jr. 
de uiterst productieve vennootschap samen voortzetten. Zij bouwden vanaf 1921 alleen al 35 kerken, 
verspreid door het hele land.4 Joseph overleed in Meerssen in 1949, waarna Pierre het architectenbureau 
voortzette onder de naam van ‘ir. Joseph en Pierre Cuypers, architecten BNA’. Pierre ontwierp ook kerken 
zonder de medewerking van Joseph, zoals de H. Agatha in Zandvoort, de H. Franciscus in Wolvega en de 
uitbreiding van de H. Stefanus in Stevensweert. Pierre bleef doorwerken tot op hoge leeftijd en overleed in 
1982 in Amsterdam.5 
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Inleiding

 

Joseph Cuypers leverde een belangrijke bijdrage aan het uiterlijk van Heemstede. Zijn activiteiten 
begonnen met de bouw van het raadhuis in 1906-1907, samen met Jan Stuyt en gemeentearchitect 
J.Th.A. Etmans. Joseph ontwierp tevens de uitbreiding van 1918.6 In 1908-1909 ontwierp hij het 
Uitbreidingsplan van Heemstede. Met Stuyt en Etmans bouwde hij in 1909-1910 het omvangrijke 
woningbouwcomplex Res Nova aan het Res Novaplein en omgeving, gevolgd door Nova et Vetera 
aan de Berkenlaan rond 1911.7 Omstreeks 1915 leidde Joseph de restauratie van Huize Bosbeek8 
en in 1917 tekende hij in opdracht van woningbouwvereniging Berkenrode een woningbouwproject. 
Vader en zoon Cuypers ontwierpen samen het nieuwe post- en telegraafkantoor aan de Postlaan, 
maar Joseph werd door de gemeente gevraagd om alle werkzaamheden rond het Uitbreidingsplan 
van Heemstede op zich te nemen.9 Een langdurig project was de bouw van een aula, portierswoning, 
dienstgebouw met wachtlokaal en een monumentaal afsluithek op de gemeentelijke begraafplaats 
(1925-1941).10 Een letterlijk en figuurlijk hoogtepunt vormde de bouw van de kerk Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaart aan het Valkenburgerplein door Joseph met zijn zoon Pierre.11 Van deze parochie kreeg 
hij ook een opdracht voor de inrichting van de katholieke begraafplaats. 

De werkzaamheden ten behoeve van het Uitbreidingsplan in Heemstede gingen in elk geval door 
tot het begin van de Tweede Wereldoorlog. In december 1937 meldde het College van B&W in een 
brief aan Joseph dat in de Commissie voor openbare werken gevraagd was een plan op te stellen 
waarin het gemeentebestuur aangeeft hoe de gemeente zich ontwikkelt. Burgemeester en 
wethouders vroegen aan Joseph dit op zich te nemen.12 Hij werkte op dat moment inmiddels 30 jaar 
voor Heemstede, waarvan ook nog eens zeer lange tijd als esthetisch adviseur en lid van de 
Schoonheidscommissie.  

Om de waardering voor het werk van Joseph Cuypers in de gemeente Heemstede te onderzoeken 
is het niet noodzakelijk het complete pakket aan werkzaamheden te bestuderen. Ik beperk mij 
daarom in het navolgende tot het werk voor het Uitbreidingsplan, de kerk Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaart en de Algemene Begraafplaats, omdat het hier gaat om grote of langdurige projecten 
die mogelijk als maatstaf voor zijn waardering gelden.  

  



 

  
   

De waardering voor het werk van Joseph Cuypers in Heemstede Oktober 2019  6 

 

1. Het Uitbreidingsplan 

 

Begin van het werk en uitgangspunten 

In de raadsvergadering van augustus 1912 werd het in 1908-1909 door Joseph Cuypers en Jan Stuyt 
opgestelde Uitbreidingsplan met algemene stemmen aangenomen, met als huldeblijk: ‘De 
voorzitter zegt dat hier past een woord van dankbare hulde aan het adres van den Heer Cuypers, 
den ontwerper van dit mooie plan. Genoemde heer heeft ons eerst het nieuwe Raadhuis bezorgd en 
thans dit plan.’13 Opvallend is dat hier Jan Stuyt, die tot 1909 Cuypers’ compagnon was, niet werd 
genoemd, terwijl hij wel bij de bouw van het raadhuis en het opstellen van het Uitbreidingsplan 
betrokken was. Dit komt overeen met de werkverdeling die Cuypers en Stuyt aan het einde van hun 
vennootschap hadden opgesteld, waarin alle werkzaamheden voor Heemstede waren toebedeeld 
van Joseph Cuypers.14 In een artikel van de hand van Joseph in Architectura uit 1906 is de 
betrokkenheid van Stuyt omschreven als ‘wier hulp voor dit belangrijke project werd ingeroepen’.15 
Blijkbaar was zijn werk in latere jaren wat op de achtergrond geraakt. Ook in de verdere 
correspondentie met de gemeente komt de naam van Stuyt niet meer voor. Dit betekende dat 
Joseph verantwoordelijk werd voor de verdere afhandeling en, zoals we verderop kunnen 
constateren, voor alle herzieningen tot het begin van de Tweede Wereldoorlog.  

De grondslag voor dit plan en de verdere herzieningen kan worden afgeleid uit toelichtingen op 
hiervoor gemaakte de ontwerpen en uit die op de uitbreidingsplannen van andere gemeenten. In 
de toelichting van 1911 hebben Cuypers en Stuyt opgenomen: ‘Een tuinstad kan Heemstede 
worden, op zeer geleidelijken weg, als de uitbreiding met gezond verstand wordt opgevat’.16 In de 
toelichting op het herziene uitbreidingsplan tussen de Leidsevaart en Herenweg vermeldt Joseph 
over de Herenweg: ‘Maar het is gewenscht dat deze weg het meer gesloten landelijke behoude en 
daardoor een karakteristieke aantrekkelijkheid blijven van deze gemeente, ook als wandelweg 
tusschen Haarlemmerhout en Groenendaal.’17 Nog een andere toelichting opent de architect met: 
‘De belangstellende bezoeker van Heemstede voelt al spoedig hoe allernoodzakelijkst het is, het 
landelijk karakter van de gemeente door een open bebouwing zoveel mogelijk te bewaren.[…] Maar 
ook tussen de honderden woningen moet de groene natuur blijven spreken.’18 

Dit pleidooi voor huizen die door groen omringd zijn komt ook naar voren in de toelichting op het 
uitbreidingsplan voor de gemeente Geleen, waar Joseph Cuypers in 1920 aan begon. Daarin is 
opgenomen: ‘Bij wegen gaat het daarbij om bestaande, die moeten worden aangepast als 
landpaden met een verkeersfunctie die straten kunnen worden. Dat laatste geldt voor paden die 
evenwijdig of haaks op de perceelgrenzen lopen, niet die er schuin doorheen gaan. Dit geeft het 
plan een rustig, duidelijk en eenvoudig aanzien. [….] Bij andere gemeenten is gebleken dat 
aaneengesloten bebouwing leidt tot sombere stadswijken. Dat is niet nodig zoals blijkt uit de Duitse 
industriesteden. Maar ook in Nederland zijn goede voorbeelden als de zuidelijke uitbreiding van 
Sittard, oostelijk van de spoorlijn in Maastricht en in Heerlen de omgeving van de Akenerstraat. Dit 
is gelukt zonder buitengewone kredieten. Ook in Geleen wees hij op een slecht voorbeeld bij de 
minder geslaagde bebouwing aan de Rijksweg aldaar. Maar er zijn volgens Joseph ook goede 
voorbeelden in Geleen als de grote tuinen rond de landhuizen van particulieren en het Mijnbestuur 
en de kleine voortuinen die een vriendelijke indruk geven. Dat geldt ook voor de daar gelegen 
Mauritslaan, zodat het vermoeiende en benauwde aanzien van veel stadsstraten is voorkomen.’19  



 

  
   

De waardering voor het werk van Joseph Cuypers in Heemstede Oktober 2019  7 

In de praktijk betekende dit straten met bomen en voortuinen, die in Heemstede ook in ruime mate 
aanwezig zijn. Een ander opvallend punt is de aanpassing van wegen aan de perceelgrenzen. De 
diagonale weg, die wel door H.P Berlage werd toegepast in het plan Zuid in Amsterdam en in zijn 
masterplan voor Den Haag, zijn niet geliefd bij Joseph. 

Deze grondslag is ook steeds gebruikt bij herzieningen op de uitbreidingsplannen, die tot de 
Tweede Wereldoorlog nodig bleven. In de oorlog gaat dit langdurige project als een nachtkaars uit, 
omdat na 1942 de nieuwbouw sterk verminderde. Na de oorlog was de architect inmiddels 85 jaar. 

 

Het werk wordt voortgezet  

Uit de verslagen van de gemeenteraad blijkt dat Joseph eerst in 1911 de bezwaren tegen het 
Uitbreidingsplan behandelde en vervolgens in 1912 adviseerde over het bouwplan Watervliet aan 
de Pijlslaan (nu in Haarlem). Hij zette in dat jaar zijn handtekening, samen met gemeentearchitect J. 
Etmans, op het ontwerp voor de eerste aan de raad voorgelegde herziening van Watervliet. In de 
jaren daarna komt in de raadsverslagen zeer geregeld de naam van Joseph voor: in de 
raadsverslagen bij besluiten over herzieningen op het Uitbreidingsplan, de uitvoering van het 
bestemmingsplan, bij de uitbreiding en verdere inrichting van het raadhuis en bij de bouw van een 
postkantoor. Omdat hij daarnaast als esthetisch adviseur voor het college werkzaam was, vroegen 
ook raadsleden naar zijn mening, met name als hij blijkbaar akkoord was gegaan met huizen die niet 
bij de raad in de smaak vielen, zoals die van hout of beton.20  

Het werk van Joseph bestond niet alleen uit het maken van een globale opzet met stratenplannen, 
maar ook uit een indeling per kavel, waardoor hij betrokken bleef bij alle bouwplannen van derden. 
Niet onvermeld kan ook blijven zijn bijdrage aan de instelling van een adviescommissie 
monumentenzorg in 1934, waarin hij als één van de drie leden werd benoemd.21 De laatste keer voor 
de Tweede Wereldoorlog dat Joseph Cuypers in het raadsverslag wordt vermeld is in 1940, bij een 
vraag over de verplaatsing van de gemeentelijke begraafplaats. Opnieuw roemde de voorzitter van 
de raad het werk van Joseph voor de bestaande begraafplaats, waardoor verplaatsing niet aan de 
orde kon zijn.22 Na de oorlog meldde het college dat Joseph ontslag had genomen en hij werd 
geëerd na zijn overlijden in 1949. Maar ook na zijn dood kwam Joseph Cuypers in de gemeenteraad 
aan de orde. In 1958 werd zijn advies voor een hoog gebouw op het Valkenburgerplein aangehaald 
bij de behandeling van een wijziging op het Uitbreidingsplan en later dat jaar vroeg een raadslid bij 
een nieuw voorstel voor de uitbreiding van het raadhuis of Cuypers daar al niet eerder een advies 
over had geschreven. 

 

Externe contacten  

Onderdeel van het werk was het overleg met de eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen. In 
een toelichting op een herziening van het Uitbreidingsplan van 1938 schreef Joseph dat de 
buitenplaatsen moeten worden behouden, maar dat ze desondanks toch van het noorden naar het 
zuiden ‘onder de hamer komen’.23 Dat betekende dat de architect ze moest betrekken bij de 
herzieningen van het Uitbreidingsplan. Door het intekenen van zo gunstig mogelijke wegen moest 
de schade bij toekomstige verkaveling zoveel mogelijk beperkt worden. 
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Afbeelding 2. Berkenrode, een voorbeeld van de in de plannen van Joseph Cuypers behouden buitenplaats. Berkenrode is 
ook bekend als de plek waar Godfried Bomans zijn schrijversactiviteiten begon. Herkomst monumenten.nl. 

 

Zo vroeg Pierre aan jhr. Teixeira de Mattos om zijn vader toe te laten op zijn landgoed buitenplaats 
Hertenduin (een deel van de voormalige overplaats van De Hartekamp) om daar, vanwege het 
Uitbreidingsplan, meer kennis van te krijgen.24 Uitgangspunt was dat het natuurschoon zoveel 
mogelijk werd gespaard. Vervolgens vroeg Joseph zelf om overleg in de wetenschap dat het college 
hechtte aan het behoud van het natuurschoon van grotere buitenplaatsen.25 Het overleg met deze 
groep eigenaren ging ook in latere jaren door.  

 

 

Afbeelding 3. Hageveld, kleinseminarie naar het ontwerp van Jan Stuyt. Een voorbeeld van een aanzienlijk deel van het 
grondgebied van Heemstede, waarover Joseph Cuypers met de eigenaar moest overleggen voor de uitbreidingsplannen. 
Herkomst beeldbank Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, foto Theo Out. 
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Zulk overleg vond ook plaats met de regent van het seminarie Hageveld, het kleinseminarie dat 
ontworpen werd door Jan Stuyt, en met 40 ha een grote grondpositie in Heemstede innam. Joseph 
schreef de regent dat hij een uitnodiging had ontvangen om met de katholieke 
kunstenaarsvereniging De Violier, die hij zelf mede had opgericht, een bezoek te brengen aan 
Hageveld. Hij vroeg de regent of hij tijdens dit bezoek even met hem van gedachten kon wisselen 
over een indeling van de bestemming van dit gebied in verband met de uitbreidingsplannen van 
Heemstede.26 Voor dit onderhoud bereidde hij zich terdege voor. Hij vroeg zijn vaste medewerker 
ter plaatse H.G. Bottelier, toen werkzaam in de Nieuwe Bavo, om de kaarten van de omgeving van 
het seminarie toe te zenden.27  

 

 

Afbeelding 4. De tekening behorende bij het raadsbesluit voor een herziening van de plannen voor het Valkenburgerplein 
uit 1921, waaraan een paar jaar later de kerk van Joseph en Pierre Cuypers zou verrijzen. Links de situatie als in het 
Uitbreidingsplan, rechts die na de herziening.  
Herkomst Noord-Hollands Archief, bestemmingsplannen Heemstede nummer 21.  

 

De activiteiten van Joseph beperkten zich niet alleen tot de lokale situatie, maar bestonden ook uit 
veel bovenlokaal overleg. Zo schreef hij in 1926 aan het college dat hij met een voorstel zou komen 
tot wijziging van de plannen voor het noordelijk deel van de gemeente in verband met het door 
Haarlem in die buurt geprojecteerde zwembad, een volgens hem belangrijk bouwwerk.28 In die tijd 
voerde Heemstede een heftige strijd tegen de annexatie van het noordelijk deel van de gemeente 
door Haarlem, een strijd die in 1927 beslecht werd ten nadele van Heemstede. Hij gaf aan het jammer 
te vinden dat Haarlem dit zwembadplan zo laat bekend had gemaakt. Dat ook Bloemendaal, waar 
hij eveneens werkzaamheden voor het uitbreidingsplan van die gemeente verrichte, een rol speelde 
in de discussie rond het Uitbreidingsplan, blijkt uit een brief waarin hij aan het college schreef dat 
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vanwege de algemene herziening van het Uitbreidingsplan van Bloemendaal het noodzakelijk werd 
de kaarten uit vroegere jaren bij te werken en ze voor te leggen aan de Gewestelijke Commissie van 
de provincie.29  

Deze commissie, een technische commissie van de Vaste Commissie voor uitbreidingsplannen in 
Noord-Holland, nam een belangrijke plaats in het proces van beoordeling door Gedeputeerde 
Staten in. Zij onderzocht niet alleen of de plannen tussen de gemeenten voldoende waren 
afgestemd, maar hield ook het provinciebeleid in de gaten, in het geval van Heemstede vooral het 
behoud van natuurschoon. Joseph nam niet alleen namens de gemeente deel aan het overleg, maar 
was ook bijzonder lid van de Vaste Commissie.30 Dat gaf hem een voorsprong ten opzichte van het 
college, omdat hij de adviezen van de technische commissie als eerste ter beoordeling kreeg 
voorgelegd, dus voordat ze naar de gemeente werden verzonden. Zo kon hij bijvoorbeeld in 1938 
deze adviezen nog vóór de formele toezending al ter hand stellen aan de gemeentesecretaris.31 Dat 
zou in onze tijd een afkeurenswaardige werkwijze zijn, maar het maakte wel dat het college steeds 
meer vertrouwde op de adviezen van Joseph.  

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de gang van zaken in 1938, waarbij de technische commissie stevig op het 
ontwerp voor een nieuwe herziening van het Uitbreidingsplan reageert. De commissie schreef dat 
de plannen beperkt moeten blijven tot de gebieden die in de naaste toekomst voor bebouwing in 
aanmerking komen en niet het landelijk gebied moeten omvatten.32 Blijkbaar had Joseph ook de 
groene gebieden in zijn planvorming betrokken, maar in de toelichting schreef hij dat het traceren 
van wegen door buitenplaatsen niet betekent dat zij moesten worden aangelegd. Zij hadden alleen 
tot doel zo weinig mogelijk schade te veroorzaken als die gebieden in de toekomst toch verkaveld 
zouden worden.33 Voorts wees de commissie lintbebouwing af, behoudens als dat tactisch nodig is, 
maar dan wel met 100 meter ruimte tussen de panden. Voorts dat bij een morele verplichting tot 
bouwen van het bollenland ten zuiden van Ipenrode de commissie zich zou neerleggen, maar dat 
het wel consequenties had voor de samenhang van het landelijke gebied en de positie van de 
gemeente tegenover andere landeigenaren. Het college maakte zich zorgen over dit advies, met 
name omdat de commissie zo streng reageerde op de planvorming voor het landelijk gebied, en 
vroeg Joseph om advies.34 Die stelde burgemeester en wethouders echter gerust met het bericht 
dat tijdens een conferentie met wethouder jhr. Van de Poll, de gemeentesecretaris, het hoofd 
publieke werken en de technische commissie van de Gewestelijke Commissie gebleken was dat 
omtrent doel en beginselen van het Uitbreidingsplan geen ingrijpend verschil van mening bestond. 
Voorts dat de door de commissie voorgestelde wijzigingen of beperkingen pasten in het 
gemeenschappelijke doel om de bebouwing binnen redelijke grenzen te beperken. Daarnaast was 
de band tussen de commissie en Gedeputeerde Staten volgens hem zo hecht, dat mocht worden 
vertrouwd op een gunstig resultaat als die adviezen werden opgevolgd. Hij eindigde met de stelling 
dat, ‘hoezeer de commissie ook ijverde voor reservering van natuurschoon, ook zij niet kon 
voorbijgaan aan de zware verplichtingen voor een gemeente bij een te grote reservering, tenzij een 
andere overheid die verantwoordelijkheid zou overnemen’.35 Kortom, de commissie moest inzien 
dat het de gemeente veel geld kosten om het natuurschoon te behouden, tenzij een andere overheid 
(de provincie of het Rijk) zou bijspringen. Door zijn nuchtere houding en zijn vele contacten kon 
Joseph het college geruststellen: een doorgewinterde adviseur. 

Een ander voorbeeld van bovenlokaal werk is zijn deelname aan de oprichting van het ‘Comité van 
voorbereiding der te stichten Federatie voor het behoud van natuurschoon’.36 Qua organisatievorm 
gaf Joseph de voorkeur aan een vereniging van lichamen in plaats van een vereniging van 
gemeenten, omdat er dan meer mogelijkheden waren om onafhankelijk invloed uit te oefenen. Er 
moest wel worden gestreefd naar vriendschappelijke samenwerking en de federatie zou moeten 
werken van Bennebroek tot Alkmaar. De architect zette zich dus ook in voor regionale belangen. 
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Afbeelding 5. Ook bij een herziening voor de bouw van een hoog element tegenover de kerk aan het Valken- 
burgerplein in 1958 werd nog steeds gebruik gemaakt van het advies van Joseph om daar een hoog gebouw  
tegenover de kerktoren te plaatsen.  
Herkomst Noord-Hollands Archief, bestemmingsplannen Heemstede nummer 21A. 

 

Deelplannen en uitvoering 

De architect adviseerde veel over deelplannen in de uitvoeringsfase. Voorbeelden, beide uit 1927, 
zijn een advies over de verhoging van de spoorbaan en de daaruit resulterende herindeling van het 
stationsplein37 en het verzoek van het college om een tekening waaruit duidelijk moet worden dat 
het mogelijk is de hoek Valkenburgerlaan-Herfstlaan te bebouwen zonder het mooie uitzicht op de 
monumentale aula van de begraafplaats te schaden.38  

Een andere kwestie, in 1928, was de bebouwing ten westen van het station. Het gehele perceel daar 
was verkocht aan H. Brouwer, die een nieuwe verkaveling had voorgelegd. Het advies van Joseph 
was dat de wijzigingen het stationsplein, met twee landhuizen en een grote hoekbebouwing, een 
gunstig aanzien zou geven. Hij ‘beveelt het bouwplan warm aan’.39  

Ook was hij positief over een wijziging van het plan van architect Westerman aan de Caesar 
Francklaan. Hij schreef aan de gemeentesecretaris dat hij geen bezwaar had tegen het bouwen van 
elf winkelwoningen in plaats van negen en dat de hoekoplossing met aan beide zijden een dubbele 
villa deze straat op een gelukkige wijze voltooide.40 Joseph hield zich dus zeker niet star vast aan zijn 
eigen plannen en kon ook de voordelen zien van voorgestelde wijzigingen daarop. Overigens is het 
plan aan de Caesar Francklaan niet uitgevoerd.  

Een goede uitvoering van de plannen was voor Joseph belangrijk. Hij schreef aan het hoofd Publieke 
Werken Schelling dat hij de uitvoering van de straten volgens het Uitbreidingsplan volgde. Hij lichtte 
daarbij toe dat hij in Venlo en Maastricht de ervaring had opgedaan dat bij de uitvoering het werken 
met kaarten op 1:2500 in de praktijk verrassingen opleverde, die te voorkomen zijn als de ontwerper 
de tracés ook doorwerkt naar 1:1000 of 1:500. Omdat hij in dienst van de gemeente Heemstede ‘in 
zulk aangenaam contact stond’, zag hij wel een mogelijkheid om de details van de tracés voor de 
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uitvoering op grotere schaal te bespreken. Dat lukte wel voor of na een vergadering van de 
Schoonheidscommissie.41 Een stedenbouwkundige die dus, in goed contact met zijn 
opdrachtgevers, bij meer gemeenten zowel de grote lijnen als de details bewaakte. 

 

 

Afbeelding 6. De tuin van het woonhuis Van Merlenlaan 28a. Deze ruime groene opzet met hoge bomen  
had Joseph Cuypers voor ogen toen hij werkte aan de uitbreidingsplannen van Heemstede.  
Herkomst Borghouts makelaars Haarlem. 

 

De rol van Pierre Cuypers 

In het voorgaande is de rol van Pierre vrijwel niet aan de orde gekomen. Volgens de onderzochte 
documenten beperkte hij zich tot het verzenden van begeleidende brieven en het maken van 
afspraken. Een veel actievere rol speelde hij in het beantwoorden van een belangrijke brief van het 
college in december 1937.42 In deze eerder beschreven brief vroeg het college Joseph een plan op 
te stellen waarin het gemeentebestuur aangeeft hoe de gemeente zich ontwikkelt. Die achtte het 
toen nodig om Pierre, die met vakantie was, bij de beantwoording te betrekken. Op briefpapier van 
sporthotel Raetia Arosa, waarschijnlijk in Duitsland, gaf Pierre uitgebreid weer wat er in het antwoord 
zou kunnen staan.43 Hij vermeldde dat men ‘tegenwoordig uitbreidingsplannen begint met een 
survey, het verzamelen van informatie’. Hij adviseerde zijn vader te antwoorden dat hij met zijn 
bureau de opdracht zou aanvaarden, het college de werkzaamheden kon beoordelen aan de hand 
van algemene regels, het programma kon worden vastgesteld door college en commissie openbare 
werken en dat de gemeente statistische gegevens, huidige bestemmingen, kadastrale kaarten en 
kaarten met grondsoorten moest aanleveren. Hij drong erop aan ook te vermelden dat het 
architectenbureau Cuypers alle overige werkzaamheden zou verrichten met als contactpersoon 
Joseph, die toch elke twee weken in Heemstede was vanwege zijn werk voor de 
Schoonheidscommissie en de provinciale commissie voor de uitbreidingsplannen, die waarschijnlijk 
in het nabijgelegen Haarlem vergaderde. De plaatselijke opnamen kon Pierre met zijn bureau doen. 
Hij lichtte zijn advies toe met de stelling dat het werk hen, vader en zoon Cuypers, zo gemakkelijk ligt 
en de tekenaars werk bezorgde, wat de algemene kosten zou drukken. Hij ging verder met de 
opmerking ‘Wij zijn idioten en graven ons eigen graf als particuliere architecten als wij voetstoots 
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toegeven aan elke wens van elk overheidslichaam (welke wens hier nog niet eens is geuit) om hun 
eerst een groot deel van ons handwerk te laten doen, terwijl wij dan voor ons hersenwerk, waarbuiten 
zij nog niet kunnen, met een slechte fooi worden opgescheept.’ Hij stelde voor dat Joseph eerst een 
antwoord zou sturen en nog niet ging praten met het college. Joseph nam hiervan in eigen woorden 
veel over in zijn antwoord aan burgemeester en wethouders.44 In de inleiding gaf hij aan dat het 
Uitbreidingsplan zich sinds 1911 geleidelijk had ontwikkeld en dat hij daarmee over 25 jaar 
waardevolle kennis beschikte. Aan het slot haalde hij de ‘rustige verhouding waarin ondergetekende 
uw gemeente van advies heeft mogen dienen’ aan en eindigde met de aanbeveling opdracht te 
geven aan het ‘Architectenbureau Joseph en Pierre Cuypers’. De opdracht werd inderdaad aan hen 
verstrekt, zoals blijkt uit daarop volgende brieven.45 De briefwisseling geeft duidelijk aan welke 
positie Pierre in deze fase in de vennootschap met zijn vader innam. Niet meer alleen die van 
rechterhand van zijn vader, maar nu ook diens adviseur. 

 

Werkwijze 

Zijn vaste medewerker ter plaatse in veel van die jaren was ‘manusje van alles’ H.G. Bottelier. Brieven 
van en aan hem betreffen uitbreidingsplannen (niet alleen van Heemstede), de omgeving van de 
Nieuwe Bavo in Haarlem, de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk en de begraafplaats. Deze werkwijze 
komt overeen met die voor bijvoorbeeld kerken elders in het land, waarbij het architectenbureau 
Cuypers steeds gebruikmaakte van de activiteiten van een vaste groep opzichters die ter plaatse 
werden gedetacheerd. Zo blijkt uit de brieven dat Bottelier kantoor hield in achtereenvolgens de 
Nieuwe Bavo, het raadhuis van Heemstede, Publieke Werken en de begraafplaats. Joseph was 
duidelijk in zijn instructies: in een brief van juli 1925 schreef hij aan Bottelier dat het werk aan een 
herziening van het Uitbreidingsplan maar half af was omdat hij niet had voldaan aan de opdracht ‘om 
in aansluiting van de voorschriften [van] Bloemendaal een exploitatieplan voor de aangrenzende 
Heemsteedse terreinen te tekenen’.46 Vanuit de gemeente zijn de tekenaars Dekker, Vogels en 
Schols betrokken om herzieningen van het uitbreidingsplan verder uit te werken en vanuit de 
vestiging Amsterdam van het architectenbureau Cuypers de heer Kolmans.47 

De architect paste in een aantal gevallen een werkwijze toe waarbij burgemeester en wethouders 
konden kiezen uit varianten. Zo stuurde hij in september 1925 een begeleidende brief bij drie 
tekeningen met verschillende bebouwingsdichtheden voor Spaar en Hout (toen nog Haarlem), met 
het verzoek daar een keuze uit te maken.48 In geen enkele variant hoefde er een boom te worden 
gekapt. Pas na die keuze wilde hij het proces voortzetten. Dat er ook sprake is van procesparticipatie 
blijkt uit een brief uit 1926, met een uitnodiging om met het college en hoofd Openbare Werken 
een gemeenschappelijke studie te houden over de door Joseph ontworpen herziening van het 
Uitbreidingsplan, met daarna de mededeling dat na telefonisch overleg met de gemeentesecretaris 
de bespreking ook was gepland.49 
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Afbeelding 7. De eerste herziening van het Uitbreidingsplan uit 1913 voor de Berkenlaan.  
Gemeentearchitect J.Th.A. Etmans tekende mee.  
Herkomst Noord-Hollands Archief, bestemmingsplannen Heemstede nummer 1. 
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Afbeelding 8. Een van de laatste herzieningen van het Uitbreidingsplan onder leiding van Joseph Cuypers voor het  
Dr. Droogplein met het akkoord van Gedeputeerde Staten. Hij tekende ze niet meer, maar stelde altijd het laatste advies 
samen, beoordeelde vooraf de aanvraag van een bouwer en gaf geregeld betere oplossingen.  
Herkomst Noord-Hollands Archief, bestemmingsplannen Heemstede nummer 51C. 
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2. De kerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 

 

Ontwerpproces tot de zomer van 1925 

In een brief, gedateerd met Mariaverschijning [waarschijnlijk begin] 1925, schreef kapelaan H.J.M. 
Nieuwenhuis, die aangewezen was als bouwpastoor in Heemstede, aan Joseph Cuypers dat het 
nieuw benoemde kerkbestuur en de vicaris-generaal mgr. M.P.J. Möllman van het bisdom Haarlem 
akkoord gingen met de globale plannen voor een nieuwe kerk aan het Valkenburgerplein te 
Heemstede en gaf ook aan dat ze verlangend uitzien naar nadere ontwerpen.50 Op 15 februari 1925 
werd een notariële overeenkomst getekend met afspraken tussen de nieuwe parochie Onze Lieve 
Vrouw Hemelvaart en de bestaande parochie Heilige Bavo. De pastoor woonde in die tijd in de 
plebanie van de Nieuwe Bavo in Haarlem en moet dus goed bekend zijn geweest met de architect. 
Daarnaast was Joseph in die tijd al een bekende figuur in Heemstede vanwege het raadhuis en zijn 
Uitbreidingsplan. In maart van dat jaar verzocht zijn medewerker Bottelier hem namens de pastoor 
snel met (perspectief)tekeningen te komen vanwege een te plaatsen geldlening, zodat de parochie 
‘warm kan worden gemaakt’.51 De eerste schetsontwerpen werden door de architect in Roermond 
gemaakt en waren zeer uiteenlopend. Ze variëren van twee lage torens via een hoge toren met een 
tentdak tot een hoge toren met een ingesnoerde spits. Ook voor de centrale koepel maakte hij 
verschillende tekeningen: een hoog veelhoekig exemplaar met rechte zijden, een veelhoekige 
koepel met gebogen zijden (die op die van de eveneens door Cuypers ontworpen kerk Onze Lieve 
Vrouw van Altijddurende Bijstand in Bussum lijkt), een ontwerp met gebogen lancetvormige zijden 
en een met een relatief lage koepel.52 De architect maakte in totaal ten minste zes verschillende 
ontwerpen, die geen van alle zijn gerealiseerd. Blijkbaar was één ervan wel voldoende geschikt om 
in mei 1925 voor te leggen aan de Liturgische Commissie van het bisdom Haarlem. (Deze 
commissies, die kort daarvoor per bisdom waren ingesteld, functioneerden als een soort interne 
welstandscommissies binnen de katholieke kerk.) Uit de correspondentie blijkt niet om welk ontwerp 
het ging, noch welk daarvan de voorkeur van de pastoor had. Wel is er een bij een tekening 
behorende begeleidende brief uit 1925 van Joseph aan de pastoor, waarin hij aangaf dat een hoge 
toren gewenst is. Die genoot de voorkeur boven twee lage torens, omdat een hoge toren later altijd 
nog kon worden afgebouwd ‘omdat Keulen en Aken ook niet op één dag waren gebouwd’. Blijkbaar 
hoefde er geen definitief ontwerp te worden voorgelegd en ging de uitwerking van het ontwerp ook 
na de inzending aan de Liturgische Commissie nog gewoon door.53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 10. Ontwerp 1925 met veelhoekige 
koepel en twee lage torens,  gemaakt in 
Roermond.  
Herkomst HNI t 754.1-3 
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Afbeelding 9. De kerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Foto dr. Gerrit Vermeer. 
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Strijd met de Liturgische Commissie  

De benaming ‘strijd’ komt voort uit een door Joseph zelf geschreven dossierbenaming die hij ‘Strijd 
met de Liturgische Commissie’ noemde. Per brief, met als onpersoonlijke aanhef Lectori Salutem, 
van mei 1925 van die commissie, kreeg pastoor Nieuwenhuis van vicaris generaal Möllman het 
bericht dat het toen voorliggende ontwerp door de Liturgische Commissie met algemene stemmen 
volledig was afgekeurd.54 In een opmerkelijk kort briefje, vrijwel zonder documentatie, schreef 
Möllman: ‘Deze kerk wordt niet opgebouwd uit het grondplan, maar het grondplan is gewrongen in 
den opbouw. Daaruit volgen als nadelen onder andere 1) Het altaar staat op een inferieure plaats; 2) 
de richting van de zitplaatsen harmonieert niet met die der architectuur; 3) zeer vele menschen 
kunnen het Altaar niet zien; 4) de zij-altaren en de kapellen zijn slecht gelegen; 5) het contact 
tusschen altaar en koor is zeer moeilijk. Daarenboven zal de parabool-vorm van de boogen van opzij 
gezien, iets ongewis aan den bouw geven.’ Op 29 mei schreef Joseph aan de pastoor over zijn 
bezoek aan de waarnemend voorzitter van de commissie, mgr. Willem Nolet van het grootseminarie 
in Warmond: ‘De zaak blijft interessant. Donderdag avond ¾ uur alleraangenaamst onderhoud met 
prof. Nolet […]. Beiderzijds de positie duidelijk omlijnd. Wij vragen: Als dit plan en programma zijn 
afgekeurd, geef ons dan een programma uwerzijds. Antwoord: Dat is niet de taak der Commissie! 
Mooi zoo – wij zitten dus vast aan de grond. Eenige oplossing – dit voor te leggen aan den diocesanen 
autoriteit, die toch beide partijen als haar eigen kinderen verder zal moeten leiden! Afspraak is: Wij 
(U en ik) brengen verslag uit aan mgr. den Vicaris. Resumeeren dat verslag met eenige zeer 
categorische vragen. De oplossing zal dan ook zowel practische waarde voor ons – als algemeen 
academische waarde hebben voor ’t verder werken der Commissie, die zich nog wel voelt op nu 
vreemd terrein! Wij fungeren dus gaarne lijdsaam als proefkonijntjes! Deze gang van zaken is nu wel 
de beste en zuiverste.’ Het is duidelijk dat de architect het er niet bij liet zitten en dat hij van plan was 
zijn verweer bij de vicaris flink aan te zetten, maar ook dat hij het algemene beleid van deze 
commissies wilde beïnvloeden. Hij wilde dat varkentje wel wassen. 

In de weken daarna werden ten minste twee concepten voor een schriftelijke reactie opgesteld, die 
in basis niet verschillen. Het concept gericht aan de Liturgische Commissie beslaat maar liefst 12 
pagina’s, die aan bisschop Callier kan met de helft toe.55 Waarschijnlijk is die laatste verzonden, want 
Joseph adviseerde het eerste concept niet te verzenden, maar het tweede juist wel. Bij de definitieve 
versie liet hij ook een getypte versie van een artikel over de positie van een architect ten opzicht van 
zijn opdrachtgever uit het Gildeboek, een tijdschrift voor katholieke kunstenaars, meesturen.56 Het 
betreffende artikel is door Joseph Cuypers geschreven, dus mogelijk is dit een kopie van zijn eigen 
redactiebijdrage. Dat wijst erop dat hij al langer met dit onderwerp bezig was.  

Dit alles mocht niet baten, want op 8 juli berichtte de Liturgische Commissie dat een aantal bezwaren 
was ingetrokken, maar andere stand hielden. De commissie constateerde in de plattegrond een 
dubbele gedachte: ‘namelijk het streven naar een lengte-as en het streven naar een centraalbouw. 
Zij meent echter, dat deze twee pogingen niet tot een werkelijke eenheid zijn gegroeid. Deze 
dubbele gedachte heeft ook geleid tot een onevenwichtigheid in den omgang om den koepel, die 
aan den westkant veel breder is genomen dan aan den oostkant en die in het grondplan geen 
uitgesproken karakter bezit, zoodat hij gebruikt wordt als presbyterium, deels als zijkapellen, deels 
als ruimte voor zitplaatsen, en paden, deels als steunpunt voor de tribunes.’57 Met deze beperkte 
motivering stond de architect dus opnieuw met lege handen. Maar dat duurde niet lang, want al op 
11 juli kwam de vicaris met het verlossende antwoord: ‘Indien de Architecten mogelijkheid zien om 
het Altaar een betere plaats te geven, des te beter. Toch vind ik dit bezwaar ook niet overwegend en 
meen ik, omnibus bene perpensis [alle opties wegend], mijn Nihil Obstat [toestemming] bij dezen te 
moeten verleenen.’ Wat er achter de schermen in die tussentijd was gebeurd, is niet in de 
onderzochte dossiers terug te vinden. 
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Afbeelding 11. Ongedateerd schetsontwerp uit het voorjaar van 1925 met gebogen veelhoekige koepel en hoge toren. 
Herkomst HNI t 754.1-3 

 

Het verweer van Joseph Cuypers 

Het is in dit kader niet mogelijk om de teksten van het concept volledig weer te geven, hoewel ze 
van groot belang zijn voor de denkbeelden van de architect op de eigen functie en over een 
programma van eisen voor een kerk. De tekst van de langste van de twee concepten, waarvan de 
tweede een samenvatting is, is wel volledig opgenomen in de in 2019 opgestelde waardestelling 
van deze kerk.58 De omstandigheid dat Jan Stuyt van deze versie een afschrift ontving wijst erop dat 
niet alleen het architectenbureau Cuypers problemen had met de Liturgische Commissie - en ook 
niet alleen bij deze kerk. In zijn verweer noemde Joseph ook problemen bij het ontwerp van de kerk 
H. Familie te Rotterdam, overgenomen van de overleden architect Jac. Van Gils. Hoewel de brieven 
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zijn ondertekend door vader en zoon Cuypers, wordt uit het persoonlijke nawoord duidelijk dat 
vooral Joseph de steller was.  

Joseph wees met name op de rechtsverhouding tussen de architect en de opdrachtgever, zoals 
bindend vastgesteld op 30 september 1922 door de Algemeene R.K. Kunstenaarsvereeniging en 
die ook door de rechterlijke macht als grondslag diende voor afwegingen en uitspraken. 
Uitgangspunt voor die verhouding vormde een programma van eisen dat de opdrachtgever 
verstrekt aan de architect. Daarnaast moesten de architecten voldoen aan door de overheid gestelde 
eisen, waaronder de welstandseisen, die werden beoordeeld door een commissie, waarvan de 
meerderheid van de leden architect moest zijn. De Liturgische Commissies stonden buiten deze 
rechtsverhouding en werd daarom aangeduid als derden, ofwel buitenstaanders. Joseph achtte de 
commissie deskundig op liturgisch gebied, maar met de kanttekening dat architecten gebonden zijn 
aan van tevoren duidelijk geformuleerde liturgische eisen. Wat bouwkundige technische en 
esthetische eisen betreft was naar zijn mening de commissie in het geheel niet bevoegd. Het concept 
vervolgt met een programma van eisen voor de kerk in Heemstede (dat verderop als bijlage is 
opgenomen). Kernpunten in het programma zijn sobere architectuur, inpassing in een villawijk, 
zoveel mogelijk vrij zicht op het altaar, meer beuken om de gelijkenis met een concertzaal te 
vermijden en het zangkoor dicht bij het liturgisch centrum. Overigens heeft de architect in het 
definitieve ontwerp toch gekozen voor een zangkoor aan de westzijde. Kortom, voor Joseph vormde 
het programma van de opdrachtgever het uitgangspunt. Deze gedachtegang komt volledig overeen 
met het bovengenoemde artikel uit het Gildeboek van zijn hand. Aangenomen mag worden dat 
Joseph zelf het programma van eisen, dat niet toevallig volledig uitgaat van het ontwerp, zelf had 
opgesteld en pas daarna voor akkoord had voorgelegd aan pastoor Nieuwenhuis. 
 
Vervolgens werkte Joseph de opmerkingen van de commissie punt voor punt af. Samengevat 
schreef hij: 
 

Ad 1. Het altaar staat op een inferieure plaats. 
Bij een centraalbouw met een oost-westas is er geen twijfel over de plaats van het altaar omdat 
alleen de oostelijke as door een eerbiedig conchavorm is ontsloten. Ook de verhoging van het 
altaar is niet inferieur. 
Ad 2. De richting der zitplaatsen harmonieert niet met die der architectuur. 
Hiervoor werd reeds vastgelegd, dat deze kerk een lange oost-westas en een korte noord-zuidas 
heeft. Dit Latijnse kruis is nog nooit aanleiding geweest om in kerken met een koepel de banken 
anders te plaatsen dan evenwijdig met het altaar. Vervolgens noemde de architect diverse kerken 
met centraalbouw waar ook niet voor een afwijkende bankenopstelling is gekozen.  
Ad. 3. Zeer vele menschen kunnen het altaar niet zien. 
Wij hanteren een maximum van 10% minder gunstige zitplaatsen. In dit ontwerp bedraagt dat 
slechts 5%. ‘Geeft juist een matige pijlerbouw aan de kerk niet een ander karakter dan een 
Concertzaal’? 
Ad. 4. De zijaltaren en de kapellen zijn slecht gelegen. 
De zijaltaren en de kapellen zijn bijzonder goed gelegen om door zeer veel kerkgangers goed te 
kunnen worden waargenomen. Is de afstand van de sacristie te groot of welk belang is hier over 
het hoofd gezien? 
Ad. 5. Het contact tusschen Altaar en koor is zeer moeilijk. 
Ook omdat de gezichtslijn die, geheel vrij, niet evenwijdig aan de hoofdas loopt? De afstand is 
betrekkelijk gering. Deze opmerking blijft ons absoluut onverklaarbaar! 
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Ad 6. Daarenboven zal de parabool-vorm van de boogen van opzij gezien, iets ongewis aan den 
bouw geven.  
Dit blijft onverklaarbaar, omdat alle cirkelbogen en spitsbogen van opzij gezien ellipsen worden 
en alle ellipsen, parabolen en hyperbolen van opzij gezien steeds ellipsen, parabolen of 
hyperbolen blijven. De toeschouwer in de kerk op den vloer ziet nooit iets anders dan ellipsen. 
En onze kromme lijnen zijn in uitvoering eigenlijk ellipsen; het verschil tussen ellips en deze ruime 
parabool is op ’t oog niet vast te stellen. 

 
Met name dit laatste punt is interessant. Tot nu toe is de heersende opvatting dat in een aantal kerken 
van Joseph Cuypers de scheibogen tussen koepel en kapellen paraboolvormig zijn. Een voorbeeld 
is de H. Agatha in Beverwijk (afbeelding 12). Uit Cuypers’ laatste opmerking (opmerking 6, 
hierboven) blijkt dat hij die vorm helemaal niet toepaste, maar juist die van een veel eenvoudiger uit 
te zetten ellips. Zijn redenering was dat je op het oog het verschil toch niet ziet. Het is de moeite 
waard dit in de ontwerptekeningen na te gaan. 

Aan het eind van dit pleidooi wees Joseph erop dat de Liturgische Commissies van de verschillende 
bisdommen hun opvattingen op sterk uiteenlopende wijze toepasten, wat de ‘Christelijke kunst niet 
bevorderde’. In zijn antwoord trad de architect op als een echte representant van zijn beroepsgroep, 
wat ook in de lijn ligt van zijn bestuursfuncties in landelijke organen als die van de BNA.  

 

 

Afbeelding 12. De H. Agatha in Beverwijk waarvan altijd werd aangenomen dat de scheibogen paraboolvormig zijn.  
Mogelijk paste Cuypers ook hier gewoon ellipsen toe.  
Herkomst Reliwiki, Herman Wesselink. 
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Vervolg van het ontwerpproces vanaf september 1925  

Voorafgaand aan september van dat jaar maakte Nieuwenhuis een tekening met de plek van de 
banken en een driedimensionale schets van de waarschijnlijk door hem gewenste kerk, die veel lijkt 
op de later gebouwde. Op deze tekening vermeldde Joseph: ‘Schets pastoor, waarop verder te 
werken, eerste week van september’.59 Daarna werden de variaties snel kleiner en verplaatste het 
ontwerpproces zich van Roermond naar Amsterdam, waar Pierre leiding gaf. Vervolgens werden de 
uitvoeringstekeningen in Heemstede gemaakt, waar bureaumedewerkers als Bottelier en J. van 
Berkel aanwezig waren voor zowel de kerk, de begraafplaats als het uitwerken van het 
Uitbreidingsplan. Joseph signeerde hierbij vrijwel alle belangrijke ontwerptekeningen en Pierre de 
uitvoeringstekeningen. 

 

Plaats van het ontwerp in het oeuvre van Joseph en Pierre Cuypers 

De eerste twee van de 35 kerken die Joseph en Pierre samen bouwden, zijn de koepelkerken in 
Dongen en Bussum, rond 1921. Dit type kerk voldoet aan de gedachten van de Liturgische 
Beweging, een stroming uit het eerste kwart van de twintigste eeuw die onder meer de gelovigen 
veel meer bij de viering van de mis wilde betrekken; vrij zicht van de gelovigen op het altaar was een 
van de vereisten.60 Onder een koepel staan immers geen pilaren die het zicht beperken. Hoewel 
vrijwel alle kerken van vader en zoon Cuypers dit vrije zicht grotendeels geven, werkte het tweetal 
dat steeds op een andere wijze uit.61 Naast centraalbouwen met hoge koepels ontwierpen ze 
basilicale plattegronden met zijbeuken zonder zitplaatsen, en als het aantal pilaren beperkt was ook 
wel met zijbeuken mét zitplaatsen. Meer landelijk gelegen kerken komen voor met zowel gemetselde 
gewelven als met vrij zicht op het kapgebint. Een andere variant is een kerk met een hoge koepel en 
toch een lang schip. De torens zijn uitgevoerd als een dakruiter, als een middelhoge toren, als twee 
lage of als twee hoge torens. Cuypers’ kerken met hoge koepels hebben geen middelhoge of hoge 
toren, uitgezonderd die van de Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Bergen op Zoom.  

In het geval van Heemstede gaf een hoge gemetselde koepel problemen. In het door Joseph zelf 
opgestelde programma van eisen stond immers dat het ontwerp moet passen in een wijk met 
villabouw en dat er een beperkt budget beschikbaar was. Het groene karakter van een villawijk vroeg 
om een kerk met een landelijk aanzien, feitelijk een basilica met toren, een dorpskerk. Een kerk met 
een lange lengteas en drie beuken met zitplaatsen in de zijbeuken vergroot echter de afstand tot het 
altaar en levert een hoger percentage ongunstige zitplaatsen op. Een centraalbouw met hoge koepel 
voldoet wel aan de eisen van de Liturgische Beweging, maar geeft geen landelijk effect en is relatief 
duur.  

 

 

Afbeelding 13. De driedimensionale schets van de pastoor van door hem gewenste kerk, waarnaast Joseph vermeldde: 
‘Schets pastoor, waarop verder te werken, eerste week van september’. Herkomst HNI t 754.1-3 
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Daarom werd gekozen voor een basilicaal ontwerp zonder zitplaatsen in de zijbeuken. Om toch een 
centraliserend effect te bereiken werd de viering bekroond met een lage koepel, maar zonder 
gemetseld gewelf. Dat werd opgelost met een ribloos netgewelf van stuc, dat met allerlei stangen 
aan de stalen spantconstructie van de kap erboven hangt. Dit is een weinig voorkomende toepassing 
voor vader en zoon Cuypers, maar heeft het voordeel dat het dak vrij laag kan blijven en de realisatie 
goedkoper is. Met deze oplossing heeft de architect beide uitgangspunten verenigd, namelijk 
volledig zicht op het altaar in een centrale ruimte en aan de buitenzijde een landelijk aanzien. Een 
dergelijke constructie komt verder alleen voor bij de door Cuypers ontworpen kerk H. Antonius Abt 
in Scheveningen van 1926, maar dan over de hele lengte van de driebeukige kerk, ook zonder 
zitplaatsen in de zijbeuken. De kerk in Heemstede is echter een kruiskerk, waarvan een van de armen, 
bij wijze van schip, een driebeukige opzet vertoont. De toren is een belangrijk stedenbouwkundig 
element aan het Valkenburgerplein, dat via een rotonde vijf wegen met elkaar verbindt en door 
Joseph Cuypers ook zelf ontworpen is.  

  
 
Afbeelding 14a. Plattegrond van de kerk. Herkomst: Parochiearchief 
kerk OLV Hemelvaart, Heemstede, bouwdossier. Foto dr. G. Vermeer 
 

 
Afbeelding 14b. Ontwerp voor de 
staalconstructie waaraan de koepel. van stucgaas 
hangt. Herkomst: Parochiearchief kerk OLV 
Hemelvaart, Heemstede, bouwdossier. Foto dr. 
G. Vermeer 
 

 

Ontwerp van het interieur 

Het architectenbureau Cuypers ontwierp het overgrote deel van het interieur zelf, maar voor een 
aantal onderdelen werd kunstenaars gevraagd de ontwerpen uit te werken. Een eerste voorbeeld 
hiervan is het altaar. Om te bezuinigen vroeg Joseph voor de altaaropstand zwarte steen, maar daar 
had de leverancier moeite mee, hoewel de ontwerper, de verder onbekende beeldhouwer W.J.I. 
Thijssen, die het schetsontwerp van Joseph uitwerkte, akkoord was. De leverancier omschreef zijn 
bezwaren als volgt: ‘de teekening van het bovenstuk van het altaar is van te zwaren steen geteekend, 
en het model is meer geschikt voor een topgevel, doch niet voor een altaar, de keuze van 
Comblanchien zal beslist tegen vallen, die steen is veel te dood, zit geen nuance in, wordt nooit 
gebruikt voor een bovenstuk van een altaar, wij zouden U aanraden de profileering en constructie 
van het bovenstuk te wijzigen, alsook een andere marmersoort te nemen […], daar U anders 
hoegenaamd geen eer bij dit werk zult inleggen […].’62 Thijssen handhaafde echter zijn ontwerp, 
maar de steensoort wijzigde naar Bleu Belge en Vert d’Estours met een bovenstuk van marmer Jaune 
de Sienne en Sint Silvester. Dit altaar is nog steeds aanwezig. 
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Een tweede voorbeeld betreft het ontwerp van de ramen. Al in een vroeg stadium gaf Joseph aan 
hoe hij de ramen met geometrische patronen van kleuren wilde vullen.63 Compleet figuratieve ramen 
waren vanwege bezuinigingen niet mogelijk. Die waren wel toegepast in andere kerken van het 
architectenbureau Cuypers in die periode, zoals de Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Bergen op 
Zoom en de H. Bonifatius in Wehe-den Hoorn. De zijramen van de absis met het hoofdaltaar ontwierp 
hij zelf, maar liet ze uitwerken door atelier Trautwein in Haarlem. Trautwein had Cuypers ontmoet 
tijdens een excursie in Kasteel De Haar in Haarzuilens en had zich voor de ramen van Heemstede 
aangeboden. Bij een eerste uitwerking was de architect nog niet tevreden en wilde een gesprek met 
de glazenier. Pas daarna kwam er een akkoord, waarna de ramen in productie werden genomen.64  

F.J.M. (Frans) Balendong (1911-1998) vervaardigde ook een aantal kerkramen. Hoewel hij pas in 
1935 een eigen atelier in Haarlem vestigde,65 moet Joseph de in 1911 in Roermond geboren 
glazenier gekend hebben vanwege zijn opleiding bij het atelier F. Nicolas en Zonen in die plaats, 
een belangrijke opdrachtnemer van het Architectenbureau Cuypers.66 Pas na de Tweede 
Wereldoorlog vervaardigde Han Bijvoet de schilderingen boven het hoofdaltaar (1945) en de 
zijaltaren (1947). Het is de vraag of Joseph en Pierre daar nog invloed op hadden. De ervaringen van 
Joseph met Bijvoet in de Nieuwe Bavo waren niet onverdeeld positief en uit de correspondentie zijn 
geen documenten bewaard gebleven waaruit blijkt dat Pierre Cuypers in die tijd nog in Heemstede 
werkzaam was. 67 

 

 

Afbeelding 16. Naar de oostzijde met zicht op het hanggewelf. Foto dr. Gerrit Vermeer 

 

Ook andere onderdelen werden in hoofdlijn ontworpen door het architectenbureau Cuypers, maar 
door de medewerkers in Heemstede verder uitgewerkt. Een voorbeeld is te vinden in de 
correspondentie tussen Joseph en zijn medewerker Van Berkel, waarin hij diens tekening met een 
schets van het doophek met de doop van Jezus in de Jordaan goedkeurde met de vraag ‘of wij die 
[metaalbewerking] aan den uitvoerder zonder verdere detailtekening of bespreking kunnen 
overlaten’.68 Joseph zag dus mogelijkheden dat zijn opdrachtnemers op basis van een globale 
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tekening een vrij gecompliceerd hek met twee figuren konden uitvoeren. Dit hek staat tegenwoordig 
niet meer op de oude plaats, maar is bewaard bij de gebedsruimte voor Maria Altijddurende Bijstand 
in de zuidwesthoek van de omgang. Naast dit hek werden ook tekeningen door het 
architectenbureau Cuypers vervaardigd voor het doopvont, wijwaterbakken en bidstoelen.69 Ook 
voor de uitvoering van banken werd door het architectenbureau de opdracht gegeven aan de 
aannemer.70  

De gemetselde preekstoel neemt een markante plaats in het interieur in. De preekstoel doet denken 
aan het vrijwel gelijktijdig geplaatste exemplaar in de door Joseph ontworpen kerk H. Bonifatius in 
Wehe-den Hoorn. Alleen zijn daar gebakken panelen van de vier evangelisten in de preekstoel 
opgenomen en in Heemstede vier gegoten reliëfs met scènes uit het leven van Maria: de 
‘Ontmoeting tussen Maria en haar nicht Elisabeth’, de ‘Annunciatie’, het ‘Huwelijk van Maria’ en de 
‘Geboorte van Christus’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 15. Het door Joseph 
geaccordeerde ontwerp voor een hek voor 
de doopkapel.  
Herkomst HNI t 754.1-3 

 

De rol van Pierre Cuypers 

Op vrijwel alle in Het Nieuwe Instituut bewaarde ontwerpen die gemaakt zijn voorafgaand aan de 
strijd met de Liturgische Commissie, is vermeld dat ze in Roermond zijn gemaakt. Op sommige 
ontbreekt een nadere aanduiding. Het is daarom aannemelijk dat Joseph de eerste fase van het 
ontwerpproces zelf in de hand heeft gehouden. Dit vermoeden wordt nog versterkt door de 
eerdergenoemde aantekening van Joseph met ‘Schets pastoor, waarop verder te werken eerste 
week september’. Blijkbaar nam vader Cuypers het besluit dat de schets van de pastoor de basis 
werd voor het definitief ontwerp. Het maken van besteks- en uitvoeringstekeningen vond plaats in 
Amsterdam en Heemstede en een aantal daarvan zijn gesigneerd door Pierre. Blijkbaar was hij in 
deze fase wel volledig betrokken. Als ontwerpen van medewerkers moesten worden gekeurd, zoals 
in het voorbeeld van het eerder vermelde hek van de doopkapel, dan werden ze aan Joseph 
voorgelegd. Blijkbaar had Pierre ook in deze fase toch nog niet de volledige leiding. 
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Vervolg 

Na de inwijding van de kerk op 7 juli 1927 bleef Joseph betrokken bij de R.K. Parochie te 
Heemstede.71 Pastoor Nieuwenhuis riep bijvoorbeeld met een brief van 11 september de hulp in van 
Joseph in als begeleider bij de bouw van de R.K. jongensschool (de Jacobaschool) door de 
plaatselijke architect Nic. J. Nijman. Uit de potloodaantekeningen op de aanbiedingsbrief van een 
eerste ontwerp van Nijman blijkt dat Joseph zeer ontevreden was over zijn prestaties. Hij verwoordde 
die kritiek in de uitgaande brief aan de pastoor echter veel milder en meldt de architect: ‘Eenvoud 
en orde zijn eerste vereisten.’72 Ook in de volgende fase van het ontwerp bleef de pastoor de hulp 
van de architect inroepen, totdat Joseph daar genoeg van kreeg. Hij antwoordde in een brief uit 
1930: ‘De vraag of het ontwerp van dinsdag 11 kan worden verbeterd kan ik in positieve zin 
beantwoorden. Reeds in Rolduc kregen wij les van Boileau [die zei]: ‘polissez votre ouvrage et le 
repolissez’ [poets je werk op en poets het dan nog een keer]. Ik mag aannemen dat de 
schoonheidscommissie elk ontwerp aanvaardt dat ik met volle overtuiging kan aanbevelen.’73 Hieruit 
komt naar voren dat hij het ontwerp nog verder had kunnen verbeteren, maar dat niet meer deed 
omdat hij het met zijn gezag toch wel door de schoonheidscommissie kreeg..  

Een ander voorbeeld van die positie is de briefwisseling tussen de pastoor en Joseph, waarin zijn 
hulp werd ingeroepen om bij de gemeente te bepleiten het ontwerp van een katholieke school niet 
nog verder uit te kleden. Hij werkte immers veel met burgemeester en wethouders. In een lange brief 
aan Joseph gaf de pastoor aan dat er naar zijn gevoelen sprake is van een opleving van de 
schoolstrijd in Heemstede, dat er geen financiële gelijkstelling met het openbaar onderwijs is en dat 
hij werd dwarsgezeten door een niet-katholieke ambtenarenkliek.74 Vergelijkbaar is de 
correspondentie tussen de architect en het college over het torenuurwerk van de kerk en de 
verlichting daarvan. Dit leidde tot een bijdrage van fl. 1.050 van de gemeente aan de kerk.75 Het 
laatste document dat een indruk kan geven van het werk van het architectenbureau Cuypers voor 
deze parochie is een tekening voor de verbouwing van een portaal van de kerk in 1937, tien jaar na 
de oplevering van het gebedshuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 17. De in 1937 verbouwde ingang aan de zijde van het 
Valkenburgerplein. Foto dr. Gerrit Vermeer. 
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3. De begraafplaats 

 

Voorgeschiedenis en opdracht  

De Algemene begraafplaats Heemstede aan de Herfstlaan werd in opdracht van de gemeente in 
1827 aangelegd naar een ontwerp van David Jan Zocher op een deel van de voormalige 
buitenplaats Westermeer. Zocher koos voor de Engelse landschapstijl.76 Er was vanaf het begin 
sprake van een algemene en een katholieke afdeling met eigen kapel, die beide in eerste instantie 
intensief werden gebruikt. Maar in 1879 legden de katholieken ook een eigen begraafplaats aan bij 
de kerk H. Bavo, waardoor het gebruik van het katholieke deel flink afnam, maar weer groeide na 
oprichting van de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. De gemeente droeg het katholieke deel 
daarom in 1928 over aan de nieuwe parochie. Het nu weer intensieve gebruik van het katholieke 
deel was de aanleiding voor een uitbreiding op de inmiddels door de gemeente aangekochte 
buitenplaats Bosbeek, waarvan Joseph het in de inleiding genoemde landhuis restaureerde.77 

De architect werkte voor beide gedeelten. Door de uitbreiding was een nieuwe gemeentelijke 
toegang met aula nodig waarvoor het college de opdracht gaf aan Joseph, en voor het katholieke 
deel verrichtte hij werk in opdracht van pastoor Nieuwenhuis. Beide opdrachten komen hieronder 
aan de orde.  

In die periode lag het voor de gemeente voor de hand met het architectenbureau Cuypers in zee te 
gaan. Zoals hiervoor aangegeven was dit bureau al sinds 1907 actief in Heemstede, met het ontwerp 
voor het raadhuis, het Uitbreidingsplan, woningbouwcomplexen en het post- en telegraafkantoor.78 
Het werk voor de pastoor viel in de periode dat de nieuwe kerk werd gebouwd. 

 

 

Afbeelding 18. Interieur aula, ontworpen door Joseph Cuypers. De decoraties met paars en goud zijn niet meer aanwezig, 
maar de stucdecoraties en de glas-in-loodramen zijn intact gebleven.  
Herkomst Charles Duijff fotografie. 
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Gemeentelijke opdracht 

De eerste documenten voor dit langdurige project dateren van augustus 1925: twee tekeningen voor 
de te bouwen aula.79 Pas in oktober van dat jaar stuurde de architect zijn eerste formele brief aan 
burgemeester en wethouders met een kostenraming. Blijkbaar viel die in goede aarde, want in maart 
1926 stuurde hij een beschrijving van het project, bestaande uit een monumentaal afsluithek, aula, 
‘doodgraverswoning en bergplaats’ - nu beter bekend als de portierswoning (links van de ingang) 
en het dienstgebouw (rechts van de ingang). Hij gaf hierin weer dat de opzet zo beperkt mogelijk, 
maar toch groot genoeg moet zijn voor veel bezoekers, er eenvoud heerst en rust uitstraalt met witte 
buitenmuren en licht houtwerk. Alle sombere zwaarmoedigheid moet worden vermeden. Specifiek 
voor de aula creëerde hij een gewijde sfeer door een gewelfvormige zoldering, omdat ‘de halve 
cirkelboog een sprekend symbool van rust is’. Voor de binnenwanden koos hij paars, afgezet met 
gouden biezen. Voor de vensters stelde hij gekleurd glas voor. De gebouwen links en rechts van de 
vijver zouden zich spiegelen zich in het water en er bij de toegang waren bloemperken voorzien.80  

In mei van dat jaar correspondeerden Joseph en de directeur van de gemeentelijke gas-, duinwater- 
en elektriciteitsbedrijven met elkaar over de vraag of het gebruiken van elektrische verwarming 
bedrijfseconomisch mogelijk is, omdat de radiatoren van een warmwatersysteem zo lelijk zouden 
staan in de aula van de begraafplaats. De laatste ontraadde dat per kerende post met de mededeling 
dat dit ongeveer tien keer zo duur zou worden, onderbouwd door een eenvoudige berekening. Het 
is opvallend dat die niet bij het architectenbureau Cuypers kon worden gemaakt.81 Ook de uitvoering 
van deze centrale verwarming kreeg de nodige aandacht van Joseph. Hij maakte zich zorgen over 
de afvoer van rookgassen, zo blijkt uit de briefwisseling van september met een technisch bureau, 
waarin hij vroeg voor de afvoer van rookgassen ingebouwde gresbuizen te gebruiken in plaats van 
verlood ijzer (dat buiten de muren moet blijven). In een brief van vier dagen later herhaalde de 
bouwmeester dat verzoek en merkte op dat die gresbuizen tijdig aanwezig moesten zijn om in het 
muurwerk op te nemen en vroeg ook om een uitvoeringstekening.82 Zoals al vaker bleek, was Joseph 
tot in de uitvoeringsfase alert op een juiste uitvoering. 

 

 

Afbeelding 19. Ontwerp voor de wachtkamer met berging in september 1925 getekend door Joseph Cuypers.  
Herkomst HNI t 755. 
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Een maand later, juni, was die uitvoering blijkbaar al in volle gang, want Bottelier zond Joseph 
tekeningen voor de gebouwen op de begraafplaats, gemaakt in het kantoor Heemstede, en verzocht 
om goedkeuring voor de door hem gemaakte tekeningen. Ook vroeg hij of verrekening met 
meerwerk nodig was in verband met de niet op tekening aangegeven fundering. Joseph 
antwoordde dat de details voldeden, maar nog iets konden worden verfijnd. Verrekening was niet 
nodig omdat volgens hem de funderingen goed waren aangegeven.83 Blijkbaar ging de architect 
van andere tekeningen uit dan Bottelier. Ook de ramen kregen afzonderlijke aandacht in een brief 
aan atelier De Vonk bij de toezending van tekeningen voor de glas-in-loodramen van de wachtkamer 
en een lamp.84  

Het begraven zelf kwam eveneens aan de orde. In maart 1927 vroeg de bouwmeester aan Bottelier 
in Bloemendaal te kijken naar een soort mobiele baar, waarmee de kist uit de aula kan worden 
gereden. Overigens trof Bottelier die daar niet aan.85 De laatste werkzaamheden waren voor de 
verlichting van de aula in 1939 en een orgelkas in 1941. Joseph is dan 15 jaar bij deze begraafplaats 
betrokken geweest. Voor de verlichting ging het om zijn voorstel aan de directeur openbare werken 
om twee in de handel beschikbare armaturen te kopen, maar om ook te kiezen voor een ontwerp 
van Joseph zelf. Hij adviseerde hiervoor wel bij de raad een krediet aan te vragen.86 Voor het orgel 
betrof het een advies aan de burgemeester over een ontwerp voor een omtimmering van het orgel 
in de aula. De architect ging grotendeels akkoord, maar wilde ook in dit geval nog wel graag de 
uitvoeringstekeningen zien.87 

 

 

Afbeelding 20. Ontwerp toegangshek.  
Herkomst HNI t 755. 

 

Opdracht van de pastoor 

Over het werk van Joseph Cuypers voor het katholieke deel van de begraafplaats, dat in 1928 was 
overgedragen aan de nieuwe parochie en daarna weer intensiever werd gebruikt, is maar weinig 
bekend. Twee brieven wijzen er echter op dat hij ook daar bemoeienis mee had. De eerste is een 
brief aan tuinarchitect Tersteeg, waarin hij de plannen voor uitbreiding aanbood met het verzoek aan 
te geven wat moest worden gerooid en hoe de nieuwe beplanting moest aansluiten op de 
bestaande.88 Dat kan niet voor het algemene gedeelte geweest zijn, want die uitbreiding had de 
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gemeente opgedragen aan tuinarchitect Gerard Bleeker (1882-1956).89 Een andere aanwijzing is een 
brief van de Heemsteedse medewerker Van Berkel aan Joseph. Hij meldde dat hij van de pastoor 
opdracht kreeg een tekening te maken voor het omvormen van de oude, negentiende-eeuwse 
doodgraverswoning tot kapel. Volgens de pastoor was daarvoor geen architect nodig. Van Berkel 
schreef dat hij nog wel wat tekeningen moest maken voor bijkomende werkzaamheden aan de kerk, 
maar dat de pastoor de kapel voor wilde laten gaan. Joseph gaf in potlood op deze brief zijn akkoord 
met de aanpak.90  

Hoewel de rol van Pierre Cuypers niet blijkt uit correspondentie, nam hij waarschijnlijk ook hier zijn 
vader waar bij uitvoeringstekeningen en de uitvoering. Pierre hield immers kantoor in Amsterdam 
en kon op die manier zijn vader goed vervangen.  

 

  
 
Afbeelding 21. Linkerzijde aula met toegangshek.  
Herkomst Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, 
foto Theo Out. 

 
Afbeelding 22. Rechterzijde aula met het andere 
toegangshek.  
Herkomst www.heemsteder.nl. 
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4. Huidige situatie van kerk en begraafplaats 

 

Zowel de kerk als de gebouwen op de begraafplaats zijn vrijwel ongeschonden door de laatste 90 
jaar gekomen. Uitwendig is de kerk na de Tweede Wereldoorlog niet meer gewijzigd. In het interieur 
werd in de jaren zeventig het aantal zitplaatsen gereduceerd tot 676, waardoor het schip als 
ontmoetingsruimte dienst kon doen. In 1971 werden de koorbanken vervangen door de 
armenbanken uit de in dat jaar gesloopte kerk H. Willibrordus buiten de Veste in Amsterdam. Het 
ijzeren hek van de doopkapel, ontworpen door het architectenbureau Cuypers, staat in de 
zuidwesthoek van de omgang.  

De toegangspartij van de begraafplaats, met aula, portierswoning en dienstgebouw, staat er gaaf en 
schilderachtig bij, zoals de architect in zijn beschrijving aan burgemeester en wethouders had 
opgenomen. Het plaatsen van de dienstwoning op een ronde boog boven het water, het van grof 
stucwerk voorzien van de buitenmuren en het spiegelen in de vijver dragen hier zeker aan bij. Wel is 
het jammer dat tussen de beide toegangen hoge coniferen zijn geplant die het bouwwerk verbergen 
en het ensemble verbreken. De kleurstelling paars afgezet met goud is in de aula niet meer aanwezig, 
maar de glas-in-loodramen en het gebogen gewelf zijn nog intact. De grote boogramen aan de oost- 
en westzijde met een goudkleurige opkomende en ondergaande zon en twee golvende paarse 
randen zijn opvallend. Mocht het ontwerp van Joseph Cuypers zijn, dan zou het kunnen verwijzen 
naar het boek De Heilige Linie van zijn peetoom Joseph Alberdingk Thijm, waarin is opgenomen dat 
het priesterkoor in het oosten ligt, verwijzend naar de daar opkomende zon, symbool voor het licht 
van Christus en nu dus aangevuld met een ondergaande daartegenover.91  
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5. Samenvatting en conclusie 

 

In deze drie casussen komt Joseph Cuypers naar voren als een architect die met gezag zijn werk 
uitvoert en daar veel waardering voor kreeg, niet alleen bij opdrachten uit katholieke kring, maar ook 
bij die van de overheid, en zowel op het gebied van architectuur en kunst als op dat van stedenbouw. 
Zijn opdrachtgevers vroegen hem niet alleen zijn werk als architect uit te voeren, maar riepen ook 
zijn hulp in bij problemen die op ze afkwamen van derden: bij de bouw van de kerk en de scholen 
de Liturgische Commissie en de Schoonheidscommissie, en bij het Uitbreidingsplan de provinciale 
commissies en omliggende gemeenten. Hij kon dat ook doen omdat hij zich hier liet zien als een 
echte netwerker, die in die commissies deelnam, ook voor andere gemeenten werkte en een goede 
relatie met de bisschop had. Op die wijze kon hij zaken regelen, afstemmen en zelfs optreden 
namens de opdrachtgever, zoals bij de Liturgische Commissie, de provincie en landgoedeigenaren. 

In Heemstede wordt ook zichtbaar hoe de architect met zijn opdrachtgevers omgaat. Hij benaderde 
hen bescheiden en gaf keuzemogelijkheden, zoals bij het ontwerp van de kerk en bij het 
Uitbreidingsplan. In die gevallen hanteerde hij een werkwijze die eruit bestond eerst een programma 
van eisen of een beschrijving op te stellen, waarop zijn opdrachtgever vervolgens kon reageren. 
Deze werkwijze is fraai vastgelegd in zijn verweer voor de Liturgische Commissie. Dat hij ook grenzen 
aangaf blijkt uit het eenzijdig beëindigen van zijn advieswerk voor het verbeteren van het ontwerp 
van de Jacobaschool door de plaatselijke architect Nijman en zijn wel bijzonder stevige opstelling 
tegen de Liturgische Commissie. 

Uit brieven en beschrijvingen blijkt dat de begrippen sober, ruimtelijk aanpassen, doelmatig en 
rustig92 bepalend zijn geweest voor zijn activiteiten in Heemstede. Dat komt naar voren bij de bouw 
van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, die goed aansluit bij het karakter van een villawijk maar 
waar weinig middelen voor beschikbaar waren. En tevens in zijn beschrijving voor de gebouwen van 
de begraafplaats. En ook uit zijn aanbieding voor een nieuwe herziening van het uitbreidingsplan in 
1938, waarin hij zijn eigen functioneren kenmerkte als een ‘rustige verhouding waarin 
ondergetekende uw gemeente van advies heeft mogen dienen’. Een ander aspect dat opvalt is de 
waarde die hij toekende aan natuurbehoud. Dat is niet alleen af te leiden uit de wijze waarop hij 
landgoedeigenaren benaderde en uit zijn toelichtingen op het Uitbreidingsplan en de herzieningen, 
maar ook uit zijn activiteiten met natuurbeschermers in de regio. Vanuit die gedachten tekende hij 
ook wegen in landgoederen die niet werden verkaveld, maar later dat risico zouden kunnen lopen. 
Dat deed hij niet om te wijzen op de exploitatiemogelijkheden, maar vooral om hiermee de 
aanwezige groene waarden zoveel mogelijk te beschermen als het toch zo ver zou komen. 

De vennoten Jan Stuyt en Pierre Cuypers komen in de casussen maar zeer beperkt voor. Bij Jan Stuyt 
ligt dat voor de hand omdat hij 1909 de vennootschap verliet, juist op het moment dat de 
werkzaamheden in Heemstede een vlucht namen. Opvallend is wel dat de burgemeester hem in zijn 
dankwoord bij de behandeling van het eerste Uitbreidingsplan in de raad zelfs niet noemde, ook 
niet als medearchitect van het raadhuis. Het lijkt erop dat Joseph daarna leidend was in de 
ontwerpfase en Pierre een aandeel kreeg in de uitwerking en de uitvoering, maar ook dan niet de 
volledige leiding overnam. Zelfs in die fase vroeg Joseph de uitvoeringstekeningen te zien. In 1938, 
bij de beantwoording van het verzoek van het college het uitbreidingsplan opnieuw ter hand te 
nemen, werden de rollen omgedraaid. Joseph vroeg Pierre om advies en nam dit in eigen woorden 
ook over. 

De lange periode van vrijwel continu werk in Heemstede, van 1907 tot in elk geval 1941, en de 
uiteenlopende opdrachten geven aan dat Joseph daar een zeer gewaardeerd architect was. Dat 
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blijkt ook uit het feit dat zijn bouwwerken gaaf bewaard zijn gebleven, uitgezonderd een deel van de 
sociale woningbouw, en uit de aanwijzing van een aantal ervan tot gemeentelijk of rijksmonument. 
Opvallend genoeg heeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk nog altijd geen monumentenstatus. 
Nog in 1953, dus vier jaar na zijn overlijden, werd er naar zijn mogelijk nog aanwezige oordeel over 
uitbreiding van het raadhuis in de gemeenteraad gevraagd en de werken van zijn hand kregen ook 
door de tijd de nodige aandacht in de publicaties van de Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek. In het laatste kloeke boek uit 2017 over de ontwikkeling van Heemstede neemt de 
architect een belangrijke plaats in. Daarin wordt terecht gesteld dat hij, samen met burgemeester 
David Eliza van Lennep en wethouder Eduard Droog, tot de drie mensen behoort die een cruciale 
rol speelden in de ontwikkeling van de gemeente in de periode 1890-1940.93 De naam Joseph 
Cuypers is nog steeds een begrip in Heemstede.  

 

Afbeelding 23. Gemonteerde foto van de aula met links de doodgraverswoning (portierswoning) en rechts de bergplaats 
met wachtlokaal. Herkomst www.begraafplaatsheemstede. 
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Afbeelding 24. Ontwerp aula met links dienstwoning en rechts wachtlokaal met berging. Herkomst HNI t 775 
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Bijlage 

Programma van Eisen Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk 
 
 
1/ groote eenvoud van opzet en behandeling; vermijden van kostbare versieringen; eenvoudig weinig-
kostbaar materiaal; 
2/ de omgeving van villa-park-aanleg vraagt niettegenstaande dezen eenvoud een sierlijk en sprekend 
middenpunt der bebouwing. Deze sierlijkheid zal dus moeten worden gezocht in lijnenspel der architectuur. 
3/ de omvang zal zoo moeten zijn, dat er ruimte zal zijn voor tenminste 800 vaste zitplaatsen. 
4/ de moderne liturgische begrippen vragen, dat – zoo niet allen – dat toch het overgroote meerendeel der 
bezoekers het hoogaltaar en zooveel mogelijk ook de beide zijaltaren kunnen zien. 
5/ de eeuwenlang gevolgde traditie verlangt zoo mogelijk den kruisvorm in het grondplan vast te leggen. 
6/ de goede smaak vereischt de gelijkenis met schouwburg (circus) of concertzaal, zooveel mogelijk te 
vermijden, zoodat het naar de meening van den opdrachtgever, geen aanbeveling verdient alle pilaren of 
steunpunten weg te werken. 
7/ om deze verschillende doelpunten zoo goed mogelijk tegelijkertijd te kunnen bereiken schijnt een wijde 
centraalbouw met in den lijn O-W een langere en in den lijn N-Z een kortere verlenging of aanbouw de 
oplossing te kunnen brengen. 
8/ het altaar worde dan geplaatst in een Concha of Absis die deze hoofdas ten O. afsluit. 
9/ de onmiddellijke nabijheid van het Seminarie maakt het mogelijk en waarschijnlijk dat de plechtigheden 
met grooten luister zullen worden gevierd. Dit zal vereischen: een bijzonder ruim priesterkoor  
10/ Opdat de geloovigen deze plechtigheden goed kunnen volgen zal het priesterkoor hoog (2-5 treden) 
boven het peil der kerk komen te liggen. 
11/ Om dezelfde reden zullen ook de kleine altaren op een verhoging moeten komen. 
12/ De Communiebank met doorgang in het midden, zij groot en vormt tegelijk een geschikte afscheiding 
tusschen priesterkoor en schip. 
13/ De Sacristie zij zoo gelegen, dat eenerzijds een apart vertrek aanwezig zij voor het kleeden der 
misdienaars (met veel kastberging) anderzijds niet onmiddellijk grenzend aan het altaar, maar door eenige 
tusschenruimte (voor Oratorium te benutten) en twee deuren, daarvan gescheiden, zoodat eventueel 
hinderlijke geluiden uit de sacristie niet zoo gemakkelijk in de kerk kunnen doordringen. 
14/ Overdekte verbindingsgang tusschen Sacristie en pastorie, te benutten voor het aanbrengen van 
voldoende talrijke bergplaatsen (en W.C.) 
15/ Het zangkoor of oxaal niet achter in de kerk (opdat de zangers niet het gevoel krijgen slechts half in de 
kerk te zijn), ook niet boven, naast het altaar (omdat dan het altaar alleen zichtbaar is voor hen die over de 
balustrade leunen; en er zeer dikwijls door de onvermijdelijke beweging van directeur en zangers, die dan 
vanuit de kerk waarneembaar zijn, ontstichting ontstaat), derhalve een plaats hiervoor te zoeken, schuin over 
het altaar in den arm van het transept, wat zal medebrengen; vrij uitzicht op het altaar en gevoel van 
onmiddellijke nabijheid. (Ter wille van de symmetrie kan aan de tegenoverliggende zijde der kerk een 
dergelijke tribune worden aangebracht). De plaats voor het orgel is dan gemakkelijk te vinden in den boog 
aan de zijde van het schip. 
16/ Doopkapel en een Devotiekapel kunnen aan de W.zijde de zijbeuken afsluiten. 
17/ Een zijingang, aan den hoofdweg gelegen (zie den eigenaardigen vorm van het terrein) schenke de 
mogelijkheid om achter een hek, dat het overige deel der kerk afgesloten houdt, de parochianen ten allen 
tijden in de gelegenheid te stellen, het H. Sacrament te komen bezoeken. 
18/ De verhooging van het koor te benutten voor verwarmingskelder en ruime kelders voor fietsenberging. 
19/ Centrale verwarmings(lucht)installatie. 
 


